
CATÁLOGO

PT
11∕18



RECICLAGEM DE ÁGUA

PRÉ-LAVAGEM COM LÍQUIDOS

PRÉ- LAVAGEM EM PÓ

LAVAGEM DE RODAS

CHAMPÔ E POLIMENTOS

CERAS E SECAGEM

CAMIÃO

DETALHE AUTOMÓVEL

OUTROS PRODUTOS

Criar uma sensação de carro novo, limpo e protegido em cada lavagem é o objectivo 
da nossa profissão. O brilho do carro é o nosso testemunho vivo! Por isso queremos 
que os veículos brilhem! É por isso que criamos produtos para cada etapa do 
processo de lavagem e para todas as situações. Desenvolvemos ferramentas e 
produtos para criar sensações a todos os envolvidos nesta indústria.

A magia acontece quando nossos produtos químicos tocam a carroçaria do veículo.
Como parceiro de confiança para os profissionais no cuidado e manutenção de 
veículos, criámos um conceito completo e fácil de usar para ajudar a oferecer 
um programa de alta qualidade para os seus clientes finais. Estamos na frente 
pensando junto com os nossos clientes, para encontrar as soluções de que eles 
realmente precisam.

Produtos de qualidade premium, apoiados por serviços de apoio técnico e suporte 
contínuo, criam um retorno de investimento garantido para nossos parceiros em 
todo o mundo.
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Antes de utilizar os produtos, siga as instruções da ficha técnica! A CID LINES reserva o direito de alterar ou eliminar produtos, embalagens e referências de produtos 
sem aviso prévio. Este conteúdo é reservado pela CID LINES e não deve ser copiado. Nota: nem todos os produtos ou embalagens estão disponíveis em todos os países.
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4 | PRÉ-LAVAGEM COM LÍQUIDOS

5 - 20 - 210 L

KENOLON PREWASH 4000
Alcalino forte e espumante eficaz e 
seguro para lavagem geral para todos 
os veículos
• Solução de lavagem exterior de 

veículos
• alcalino com dupla concentração e 

elevada ação espumante
• isento de NTA ou fosfatos e fácil de 

enxaguar
• resultante de uma mistura única de 

surfactantes
• perfume fresco a lima 
• classe A de conformidade VDA.

20 L

BIOTEK PREWASH
Alcalino de pré-lavagem concentrado
• Poderoso mas seguro: aprovação VDA 

Classe “A”
• Perfume fresco e muito agradável
• Composição equilibrada para que seja 

perfeito para utilização em instalações 
de lavagem com sistema recicladores 
de água

5 - 20 - 210 L

KENO 4000
Alcalino forte e espumante eficaz e 
seguro para lavagem geral para todos 
os veículos
• Solução de lavagem exterior de 

veículos
• alcalino com dupla concentração e 

elevada ação espumante
• isento de NTA ou fosfatos e fácil de 

enxaguar
• resultante de uma mistura única de 

surfactantes
• perfume fresco a lima 
• classe A de conformidade VDA.

20 L

ANTI INSECT
Pré-lavagem, removedor de insetos 
para carroçarias, pintura e vidros de 
veículos
• Solta e remove de forma rápida e 

eficaz qualquer resíduo de inseto ou 
dejeto orgânico 

• De utilização segura sobre a pintura e 
para-brisas
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20 L

GLOBO FORMULE 1
Espuma ativa de pré-lavagem para 
lavagens automáticas rápidas muito 
rápidas
• Solução espumante de pré-lavagem 

alcalino para uma lavagem rápida 
• Isento de EDTA, NTA e fosfatos
• fácil de usar e com alto conteúdo de 

inibidores de corrosão
• especialmente desenvolvido para 

lavagens com água dura

20 L

GLOBO 3600 PLUS
Alcalino concentrado muito 
espumante de pré-lavagem e lavagem 
como espuma ativa de utilização geral
• alcalino seguro concentrado muito 

espumante para lavagem geral do 
exterior de veículos

• elimina com facilidade a sujidade de 
tráfego (TFR) 

• não contém NTA ou fosfatos
• acabamento brilhante e perfume 

fresco de lima

5 - 20 - 210 - 1000 L

GLOBO 3600
Alcalino concentrado muito 
espumante de pré-lavagem e lavagem 
como espuma ativa de utilização geral
• alcalino seguro concentrado muito 

espumante para lavagem geral do 
exterior de veículos

• elimina com facilidade a sujidade de 
tráfego (TFR) 

• não contém NTA ou fosfatos
• acabamento brilhante

20 - 210 - 600 L

GLOBO 2000
Champô para lavagem de veículos 
muito espumante e pouco alcalino
• Champô muito espumante
• excelente para ação de escova em 

boxes self-service
• pouco alcalino
• fantástico perfume a pastilha elástica

25 - 210 - 1000 KG

JET CLEAN SUPER
Desengordurante alcalino seguro 
para pinturas e superfícies, ideal para 
eliminar a sujidade resistente em 
veículos.
• desengordurante alcalino de alto 

rendimento
• elimina copolímeros de proteção em 

veículos novos espumante

20 - 210 - 1000 L

BLITZ CLEAN
Limpador exterior alcalino econômico
• detergente alcalino
• boa ação espumante
• adequado para todos os veículos



6 | PRÉ- LAVAGEM EM PÓ



Champô em pó alcalino concentrado 
para lavagem em jetwash para 
utilização com sistemas de dosagem 
automática.
• Pó atomizado com baixo teor de 

fosfato e alta capacidade de lavagem. 
• Muito fácil de enxaguar e boa 

solubilidade para uso em águas 
brandas e duras. 

• Perfume fresco de limão

25 KG

CP 2440
Champô em pó para lavagem 
auto alcalino concentrado muito 
espumante para boxes de lavagem 
JetWash. 
• Pó de lavagem de veículos 

concentrado
• Espuma de alta capacidade de lavagem
• Alto poder sequestrante da sujidade
• Fácil de enxaguar
• Pó atomizado para uma dissolução 

perfeita
• Ideal para utilizar em água branda ou 

dura
• Intenso perfume a pastilha elástica 

(doce)

25 KG

CP 3440

25 KG

CP 3400
Champô em pó alcalino para boxes 
muito concentrado muito espumante 
para boxes de lavagem JetWash.
• detergente em pó de lavagem de 

veículos concentrado para utilização 
em boxes JetWash 

• e sistemas automáticos. 
• muito espumante e de alta capacidade 

de lavagem, fácil de enxaguar
• pó atomizado para uma dissolução 

perfeita
• ideal para utilizar em água branda ou 

dura
• espetacular perfume a maçã verde

20 KG

CP 6400
Champô em pó alcalino concentrado 
pouco espumante para boxes de 
lavagem JetWash.
• detergente em pó concentrado para 

lavagem de veículos para utilização 
em boxes JetWash e sistemas 
automáticos. 

• detergente com uma alta capacidade 
de desengorduramento, fácil de 
enxaguar

• pó atomizado para uma dissolução 
perfeita

• pouco espumante e forte capacidade 
de lavagem

• sem adição de perfumes

25 KG

CP 3410
Champô em pó alcalino para boxes 
muito concentrado muito espumante 
para boxes de lavagem JetWash.
• detergente em pó de lavagem de 

veículos concentrado para utilização 
em boxes JetWash e sistemas 
automáticos. 

• muito espumante e de alta capacidade 
de lavagem, fácil de enxaguar

• pó atomizado para uma dissolução 
perfeita

• ideal para utilizar em água branda ou 
dura

• espetacular perfume a maçã verde

7



20 - 210 1000 L

ALU 5000
Lavagem e renovação de alumínio e 
rodas em veículos pesados
• detergente ácido HF concentrado para 

lavagem e renovação de superfícies de 
alumínio e rodas

• elimina incrustações minerais e pó de 
travão

• pouco espumante e de resultados 
imediatos.

20 - 210 - 1000 L

ALU 3200
Limpeza e renovação de peças de 
alumínio, rodas e jantes
• lavagem rápida e eficaz de jantes e 

rodas em veículos ligeiros
• detergente concentrado ácido 

perfumado.

9 - 20 - 200 - 1000 L

PRO 400
Lavagem profunda de equipamentos 
e instalações de lavagem, boxes 
de lavagem, superfícies metálicas, 
alumínio, autocolantes, plástico, fibra, 
vidros e azulejos
• ácido concentrado e forte de lavagem
• remove sujidade combinada de 

resíduos minerais com gordura
• ideal para manutenção de instalações 

de lavagem de veículos e boxes de 
lavagem 

• não contém ácido clorídrico, nítrico ou 
fluorídrico

8 | LAVAGEM DE RODAS



20 L

BIOTEK WHEEL CLEANER
Solução não ácida para lavagem de 
rodas e jantes
• solta e elimina facilmente a sujidade 

muito agarrada nas rodas e jantes
• indicado para lavagens de veículos com 

equipamento de reciclagem de água

20 L

BIOTEK ALU CLEAN
lavagem de rodas e jantes, ácido 
concentrado
• remove de forma rápida e eficaz a 

sujidade e pó dos travões nas rodas e 
jantes

• não tóxico
• composição equilibrada para que seja 

perfeito para utilização em instalações 
de lavagem com sistema recicladores 
de água

20 L

PRO 50
Lavagem e renovação de superfícies 
de alumínio, superfícies ou metais 
sensíveis.
• produto de lavagem ácido. 
• elimina depósitos de minerais ligeiros. 
• de fácil utilização é indicado para 

a limpeza profunda de metais ou 
superfícies sensíveis

5 L

X-TRA 4200
O último desenvolvimento em solução 
de limpeza de jantes e eliminação de 
contaminações férricas. 
• limpeza de jantes de pH neutro 

altamente eficaz 
• elimina a contaminação férrica 

marcando com cor vermelha a 
sujidade (efeito visual) 

• de utilização segura
• pH neutro

5 - 20 - 1000 L

X-TRA 3300
Espuma para a lavagem de rodas e 
jantes. Sem ácidos
• detergente espumante forte e 

concentrado para lavagem de rodas e 
jantes. 

• desincrustante mas sem ácidos
• elimina de forma eficaz as sujidades 

tais como gorduras e pó de travões

9

X-tra 4200 em ação
O X-tra 4200 é a solução de pH 
neutro da Kenotek para lavagem de 
rodas, eliminação do pó de travões 
e de contaminações férreas.

Além da sujidade normal da estra-
da, também encontramos pó de 
travão na maior parte das rodas, 
esse pó contém finas partículas de 
ferro que ficam coladas na roda.
A contaminação férrea provém 
principalmente das linhas fer-
roviárias e de contaminação in-
dustrial, e pode ocorrer se o carro 
estiver estacionado próximo de 
instalações industriais, portos ou 
linhas de comboios. Mesmo quan-
do a contaminação já está oxidada, 
o X-tra 4200 é a solução segura 
para remover metais ferrosos de 
todo o veículo.

O funcionamento do produto é 
visível, pois reage com as partíc-
ulas de ferro e marca a contami-
nação com cor roxa.



20 L

KENOLON SENSE
Champô muito espumante com efeito 
de melhoria de brilho
• altamente espumante
• melhoria visível de brilho
• experiência intensa de perfume
• uso multifuncional
• (cortina de espuma / escovas)

KENOLON SHAMPOO
Champô de escovas concentrado
• forte ação espumante
• neutraliza o pH no veículo
• cuida dos materiais de lavagem,
• equipamentos e boxes mais limpos
• em comparação com produtos 

convencionais
• neutraliza maus cheiros
• com um agradável e fresco perfume
• equilibra o pH na unidade de 

reciclagem de água

20 L

CRYSTAL SHAMPOO
Alcalino de lavagem exterior potente
• alcalino de dupla concentração
• lavagem exterior
• NTA e sem fosfato
• fortemente espumante
• fácil de enxaguar
• mistura especial de surfactantes
• perfume fresco de limão
• em conformidade VDA - classificado 

com Classe A

20 L

10 | CHAMPÔ E POLIMENTOS



20 L

BIOTEK SUPER FOAM
Champô concentrado para efeito de 
polimento
• champô muito espumante, ideal para 

cortina de espuma 
• mantém os rolos e escovas limpos
• neutraliza os maus odores
• fragância fresca muito agradável
• indicado para lavagens de veículos com 

recicladores de água

20 L

BIOTEK SHAMPOO
Champô de rolos/escovas 
concentrado
• Forte ação espumante
• Ligeiramente acidificante para 

compensação de pH
• Mantém os rolos, escovas e 

equipamentos limpos, em comparação 
com produtos convencionais

• Neutraliza maus cheiros
• Perfume fresco, muito agradável
• Indicado para lavagens de veículos com 

sistemas de reciclagem de água

20 L

KENOLON FOAM POLISH
Champô muito espumante com efeito 
de melhoria de brilho
• altamente espumante
• melhoria visível de brilho
• experiência intensa de perfume
• uso multifuncional
• (cortina de espuma / escovas)

20L

BIOTEK FOAM POLISH
Espuma de polir concentrada para um 
acabamento brilhante
• boa ação espumante
• efeito de brilho profundo sem 

comparação
• brilho duradouro e profundo
• perfume fresco e muito agradável
• promove um valor extra para os seus 

programas de lavagem
• para utilização em equipamentos com 

sistemas de reciclagem de água

11



Em lavagens automáticas, começamos com uma pré-lavagem alcalina, seguida por um champô acidificado para neutralizar a 
alcalinidade da pré-lavagem, ao fazer isto, melhoramos imediatamente o resultado da secagem. 

• Utilize um produto de lavagem alcalino para remover a película de tráfego, resíduos de insetos, óleos e depósitos 
gordurosos. A maioria dos produtos de pré-lavagem para lavagem de carros e camiões são alcalinos. 

• Um produto de lavagem ácido é usado para remover a difícil acumulação de pó de travão nas rodas e para eliminar 
resíduos minerais como calcário, etc. 

• Um produto de pH neutro é usado para aplicações manuais, como lavar um carro com balde e esponja, ou para superfícies 
delicadas.

Produtos ácidos Produtos alcalinos

Sujidade de origem orgânicaSujidade de origem mineral

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 147 8

1 - 5 - 20L

BRILLIANT WASH
Champô de elevada qualidade com 
acabamento brilhante e cera para 
uma secagem rápida. De pH neutro.
• champô de alto brilho 
• de alta qualidade e hidrofugante
• aditivado com cera para uma secagem 

rápida e acabamento brilhante 
• suave para as mãos 
• pouco espumante para fácil 

enxaguamento
• perfumado a tangerina/bergamota

20 L

CAR FOAM EXTRA
Champô muito espumante de pH 
neutro com perfume a maçã verde
• champô de tripla concentração
• de pH neutro 
• muito espumante e lubrificante 
• muito rentável e de uso económico
• forte perfume a maçã verde

20 L

CAR FOAM
Champô muito espumante de pH 
neutro com perfume a limão
• champô muito concentrado
• de pH neutro 
• muito espumante e lubrificante 
• muito rentável e de uso económico
• forte perfume a limão

12 | CHAMPÔ E POLIMENTOS



20 L

SUPER POLISH RED
Espuma de polir para acabamento 
brilhante da pintura de cor vermelha
• espuma de polir (de cor vermelha) 
• melhoria real do brilho 
• fácil de enxaguar
• mantém as escovas e rolos de 

lavagem limpos
• agradável aroma a pastilha elástica.

20 L

SUPER POLISH YELLOW
Espuma de polir para acabamento 
brilhante da pintura de cor amarela
• espuma de polir (de cor amarela) 
• melhoria real do brilho 
• fácil de enxaguar
• mantém as escovas e rolos de 

lavagem limpos
• agradável aroma a pastilha elástica.

20 L

SUPER POLISH BLUE
Espuma de polir para acabamento 
brilhante da pintura de cor azul
• espuma de polir (de cor azul) 
• melhoria real do brilho 
• fácil de enxaguar
• mantém as escovas e rolos de 

lavagem limpos
• agradável aroma a pastilha elástica.

20 - 210 L

ACTIVE FOAM CHERRY
Champô /espuma ativa para 
correção de pH baixo, muito 
espumante
• champô / espuma ativa muito 

espumante 
• de pH baixo de fácil enxaguamento
• neutraliza a alcalinidade na lavagem
•  melhorando de imediato resultado da 

secagem
• intensa fragância a cereja
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Protege contra 

Sal Insetos Chuva ácida Dejetos de aves Raios UV

Trate o seu carro com Kenolon, esta linha de produtos de lavagem e 
proteção garante um brilho profundo na pintura e vidro do automóvel, evita 
o desgaste das peças de plástico ou borrachas e tem uma ação repelente 
à sujidade. Graças a esta linha de produtos altamente eficaz, o seu carro 
prolongou a proteção contra influências climáticas, como a maresia, o 
sal, radiação UV e excrementos de aves. Vai notar que depois de aplicar 
Kenolon, é criado um efeito sedoso e repelente de água no carro. Um 
resultado ideal será obtido lavando regularmente com Kenolon.

Lavagem e 
proteção 

padrão 

Lavagem e 
proteção 

KENOLON 

Espessura da tinta/verniz
Primário anti ferrugem

Carroçaria

A linha Kenolon faz a ligação entre lavagem e proteção, entre detalhe 
automóvel e lavagem de carros.

Lave com segurança, mais rápido e com eficácia, crie um impressionante 
resultado com produtos químicos compatíveis com o sistema de reciclagem. 
Convença os seus clientes com o valor acrescentado do seu programa 
premium e use o nosso conceito para aumentar o seu retorno.
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20 L

BIOTEK DRYER
Secagem e brilho concentrado
• efeito espelhado na pintura 
• de longa duração
• adequado para uso em águas duras e 

brandas
• bons resultados, mesmo em lavagens 

rápidas
• efeito hidrofóbico no veículo
• evita as microgotas 
• para utilização em equipamentos com 

sistemas de reciclagem de água

20 L

BIOTEK WAX
Cera concentrada
• brilho profundo e proteção para 

pintura, vidros e plásticos do veículo
• adequada para águas duras ou 

brandas
• excelentes resultados, mesmo em 

equipamentos/programas de lavagem 
rápidos

• indicado para equipamentos de 
lavagem de veículos com reciclador de 
água

20 L

DIAMOND DRYER
Secagem e brilho concentrado
• efeito espelhado na pintura 
• de longa duração
• adequado para uso em águas duras e 

brandas
• bons resultados, mesmo em lavagens 

rápidas
• efeito hidrofóbico no veículo
• evita as microgotas

20 L

PLATINUM WAX
Cera concentrada
• para um brilho excepcional e
• proteção de pintura e
• plásticos dos veículos
• adequado para uso em água dura e 

brandas
• bons resultados, mesmo em lavagens 

rápidas

20 L

KENOLON PROTECTOR
Cera muito concentrada de proteção 
e alto brilho
• cera de proteção e brilho 

extremamente concentrada
• escudo protetor de longa duração 
• tecnologia Kenolon® II
• aconselha-se como cera de aplicação 

espumante
• efeito renovador da pintura
• escudo repelente da água, sujidade e 

raios UV
• Brilho intenso e profundo

20 L

POLYMER HARDWAX
Cera de alto brilho muito concentrada 
de elevada qualidade para todos os 
programas na lavagem auto
• cera abrilhantadora muito 

concentrada
• contém polímeros de alta qualidade 
• está indicada para qualquer 

equipamento de lavagem auto, 
reduzindo as microgotas na secagem

• aroma agradável

17



Cera
Um produto químico designado para deixar uma fina camada de proteção na carroçaria do veículo. Isso protege o carro de 
influências externas, como raios UV, sal da estrada, excrementos de aves, ...

Agentes de secagem
• A primeira opção e mais comum, é um agente de secagem com efeito de pérola/gota, a película de água abre em pequenas gotas. 

Essas gotas são facilmente sopradas com o secador de uma lavagem automática. A qualidade da água utilizada deve ser preferen-
cialmente macia (máx. 5 ° dH).

• Uma segunda opção é o efeito de cobertura. Um agente de secagem usa este efeito e não produz gotas pequenas. Neste caso, a 
película de água desce lentamente como uma “folha” do carro. Este produto liga os minerais na água e faz com que escorram sem 
manchas e sem resíduos.

20 L

AQUA RINSE
Agente de secagem para efeito 
cortina de água para lavagens 
manuais
• agente de secagem concentrado para 

efeito cortina de água
• une os minerais em suspensão para 

um resultado de secagem impecável
• aplica-se a baixa pressão

20 L

SHINE DRYER PLUS
Cera de secagem concentrada de alto 
rendimento
• cera de secagem que garante uma 

secagem ideal e sem manchas. 
• compatível com diferentes tipos de 

dureza da água 
• concebido para lavagens rápidas e 

com espaços para a secagem muito 
curtos ou limitados

5 - 20 L

POLYMER FOAM POLISH
Cera espumante de alto brilho muito 
concentrada de elevada qualidade para 
todos os programas na lavagem auto
• cera espumante abrilhantadora muito 

concentrada
• contém polímeros de alta qualidade 
• está indicada para qualquer 

equipamento de lavagem auto, 
reduzindo as microgotas na secagem

• aroma agradável, super brilho e capa 
de proteção duradoura na pintura

• perfumada a coco

25 L

QUICK WAX
Cera de secagem e brilho, económica 
sem silicone
• agente de secagem económico com 

cera abrilhantadora e espumante
• sem óleos minerais ou silicone
• agradável aroma a pinho

20 L

TOP WAX 80
Agente de secagem muito 
concentrado e económico com 
imediato melhoria no brilho
• agente de secagem económico com 

efeito brilhante e corte rápido de água
• sem derivados de petróleo ou silicone

5 - 20 L

BLUE BRILLIANT POLISH
Cera de secagem forte e concentrada 
3 em 1
• cera concentrada de secagem, brilho e 

com uma boa proteção para a pintura, 
ideal para a preparação de carros 
novos e semi novos

• isento de óleos minerais e silicones

18 | CERAS E SECAGEM
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23 - 240 - 1200KG

CARGO 4100 FORTÉ
Produto de lavar sem esfregar sem 
comparação no mercado
• extra forte e concentrado
• espuma super forte para um melhor 

contato com o veículo
• desengordura e remove óleos, 

gorduras e insetos eliminando a 
película estática de tráfego

• 3 em 1: desengordurante alcalino, 
lavagem de rodas e remove insetos

10 - 27 KG

CARGO 3900
Detergente alcalino bi-componente 
para lavagem sem esfregar
• bi-componente detergente super 

concentrado - lava e desengordura
• produto espumante de pré-lavagem
• ideal para lavar sem esfregar com 

uma forte espuma 
• boa ação desengordurante 
• renovação de lonas de camião

25 - 240 - 1100 KG

CARGO 3700
Lavagem geral sem esfregar ou 
pré-lavagem de veículos. Detergente 
alcalino forte e concentrado.
• potente detergente alcalino muito 

concentrado para lavagem geral de 
veículos pesados

• muito espumante e com capacidade 
de agarre superior à sujidade

• TFR sem esforço - elimina a sujidade 
de tráfego e insetos agarrados à 
pintura e vidros

• ideal para lavar sem esfregar

5 L - 26 - 240 - 1000 KG

CARGO 3000
Detergente alcalino para lavagem 
exterior, certificado para contato 
indireto com alimentos
• detergente alcalino concentrado para 

lavagem exterior de veículos 
• muito espumante, elevada capacidade 

desengordurante e eliminação de 
proteínas 

• elimina de forma eficaz a sujidade de 
tráfico e gorduras

• apto para superfícies em contato 
indireto com alimentos

25 - 210 - 1000L

CARGO 2800
Detergente alcalino concentrado para 
lavagem exterior
• detergente alcalino concentrado para 

lavagem do exterior de camião
• desengordurante eficaz de ação 

espumante, indicado também para a 
lavagem de lonas

25 -210 - 1000L

CARGO 2500
Detergente alcalino concentrado para 
lavagem exterior de veículos
• detergente de lavagem alcalino de 

ação espumante 
• apto para todos os veículos
• toda a solução foi composta com 

componentes homologados para a 
industria agro alimentar em operações 
de limpeza (método HACCP)
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10 - 26 - 240 - 1000KG

TRANSLINE +
Detergente alcalino concentrado de 
lavagem exterior para veículos muito 
sujos
• detergente alcalino concentrado
• capacidade de desengorduramento 

muito forte
• boa ação espumante
• perfume de lima

25 - 220 KG

TRANS BETON
Desincrustante industrial de limpeza, 
dissolve cimento, gesso e cal
• desincrustante ácido forte para 

a eliminação de incrustações de 
cimento, gesso e depósitos minerais

20 L

LATEX REMOVER
Detergente removedor de látex e 
polímeros
• detergente alcalino muito concentrado 

para a remoção de látex sintético e 
polímeros.

1 unidade é composta por:
• Terminal de ligação e dosagem
• 20mts de mangueira
• Lança de aplicação de espuma

EASYWASH FOAM SET
Equipamento de espuma fácil de utilizar
• fácil de instalar e usar
• com máquina de alta pressão para 

uma aplicação mais rápida
• boa capacidade de gerar espuma na 

dosagem correta
• melhora o tempo de contato do 

produto no veículo
• dosea e dilui automaticamente
• tempo e economia de custos
• disponível para 2 tipos de 

equipamento/conexões:
• Kärcher/Kränzle
• Alto/Nilfisk

21

Um círculo de Sinner devidamente equilibrado 
oferece os melhores resultados na lavagem.
Químicos, força mecânica, o tempo de atuação e a tempera-
tura representam os quatro principais factores que determi-
nam o sucesso de uma lavagem. Estes quatro fatores, tam-
bém conhecidos como “Círculo de Sinner”, são representados 
na forma de um círculo. Os 4 fatores influenciam-se uns aos outros e podem mudar 
de dimensão/intensidade. Ao usar máquinas, por exemplo, o fator mecânico será 
maior e os outros três menores. Os resultados dependem desses fatores, também 
ao limpar veículos:

• Produtos químicos 
Referindo-se à concentração de agente de limpeza utilizado. Todos os elementos 
químicos, assim como as substancias ativas na superficie influenciam o valor de 
pH. O valor de pH diz sobre a concentração de propiedades ácidas, neutras ou 
alcalinas numa solução aquosa. O valor de pH varía entre 0,0 y 14,00 em que 
0,0 representa o grau de acidez mais alto e 14,00 o valor alcalino mais elevado. 
Nota, o valor de pH apenas se pode medir em soluções aquosas.

• Tempo 
O tempo que um produto químico (agente de limpeza) necessita para atuar sobre 
a sujidade.

• Temperatura 
O nivel de temperatura afeta todo o processo de lavagem (p/ex. agua fria ou 
quente).

• Ação mecánica 
Na forma de jato de alta pressão de hidro lavadoras ou com escovas de esfregar.



0,4 L

LEATHER CREAM
Creme de couro para tratamento e 
restauro profissional
• creme de couro profissional para 

restauro e tratamento de detalhe
• limpa, protege, nutrindo e melhorando 

a vida útil da pele e couro
• contém matérias primas de alta 

qualidade deixando um aroma a “couro 
novo”

1 - 5 - 20 L

VINYL & LEATHER 
CONDITIONER
Acondicionador de vinil, plástico 
e couro, devolvendo o seu aspeto 
natural.
• restaurador de tabliers, plásticos, vinil 

e couro
• acabamento acetinado sem gordura, 

anti estático e com perfume 
espetacular.

1 - 5 L

SHOWROOM SHINE
Cera líquida de detalhe rápido
• revitaliza a pintura e verniz
• acabamento de brilho profundo na 

pintura
• elimina dedadas e pó
• lava e cuida sem a necessidade de 

água - ideal para eco-lavagem - ou para 
cuidar do veículo entre lavagens

• pode ser utilizado em todas as 
superfícies do veículo

• secagem rápida
• solução profissional, fácil de usar e de 

secagem rápida
• perfume doce a pêssego
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1 - 20 L

GLASS CLEANER
Limpa vidros rápido e eficaz, não deixa 
rasto ou manchas
• Limpa vidros de forma rápida e sem 

deixar marcas
• detergente desengordurante com 

base de álcool que elimina de forma 
eficaz as manchas de nicotina e 
gordura do ar condicionado

• sem amoníaco e pode ser aplicado em 
espuma.

1 - 5 - 20L

BRILLIANT WASH
Champô de elevada qualidade com 
acabamento brilhante e cera para 
uma secagem rápida. De pH neutro.
• champô de alto brilho 
• de alta qualidade e hidrofugante
• aditivado com cera para uma secagem 

rápida e acabamento brilhante 
• suave para as mãos 
• pouco espumante para fácil 

enxaguamento
• perfumado a tangerina/bergamota

0,4 - 5 L

POLISH & WAX
Polimento 2 em 1: brilho e proteção
• elimina contaminações e disfarça 

pequenas imperfeições
• garante um brilho intenso e um 

elevado grau de proteção
• fácil de utilizar - Aplica-se manualmente 

ou com boina polidora
• perfumado a pastilha elástica

1L

SNOW FOAM SHAMPOO
Champô muito espumante de pH 
neutro com perfume a maçã verde
• champô de tripla concentração
• de pH neutro 
• muito espumante e lubrificante 
• muito rentável e de uso económico
• forte perfume a maçã verde

1 - 5 L

WHEEL CLEANER ULTRA
O último desenvolvimento em solução 
de limpeza de jantes e eliminação de 
contaminações férricas. pH neutro
• limpeza de jantes de pH neutro 

altamente eficaz. 
• elimina a contaminação férrica 

marcando com cor vermelha a 
sujidade (efeito visual). 

• de utilização segura.

1 L

WHEEL CLEANER
Lavagem profunda de rodas e jantes 
pronto-a-usar.
• solução forte para lavagem de rodas 

e jantes
• específico para soltar a sujidade sem 

danificar, devolvendo o seu aspeto novo 
e brilhante

• elimina o pó de travões e sujidade de 
estrada

• seguro na sua utilização
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1 - 20 L

INTERIOR CLEANER
Limpeza de interiores
• limpa profundamente estofos, tecidos 

e têxtil, também indicado para limpar 
plástico, couro,… 

• elimina as manchas e sujidades mais 
persistentes, deixando um agradável 
perfume

1 L

ANTI INSECT
Removedor de insetos
• ideal para pre-lavagem
• elimina de forma rápida e sem esforço 

os insetos e resíduos orgânicos
• solução profissional para aplicar em 

carrocerías e parabrisas 
• isento de susbtancias cáusticas
• fragancia fresca de limão

1 L

TYRE & PLASTIC GLOSS
Brilho de plásticos, borrachas e para 
pneus de alta qualidade
• elevada qualidade
• acabamento de brilho profundo

5 - 20 L

CONCENTRATED KENO 
DRESSING
Renovador concentrado para uso 
interior e exterior
• ultra concentrado
• renova plástico, vinil, pneus, borrachas, 

peças de motor, etc.
• intesificador de brilho
• antiestático
• sem perfume

5 - 20 L

MULTI D
APC - All Purpose Cleaner - Detergente 
concentrado desengordurante de 
utilização universal
• APC por excelência 
• detergente concentrado 

desengordurante forte de uso 
universal que elimina sem esforço 
gorduras, sujidades fortes, o fumo e 
gordura da nicotina, etc. 

• muito prático, e uso universal e 
perfume a tangerina / Bergamota

10 L

TEXTILE CLEANER
Lavagem de estofos e têxtil muito 
concentrado
• lavagem de tecidos, tapetes, assentos, 

e todos os têxteis 
• ideal para lavagem de têxteis com 

máquina de injeção-extração: 
concentrado súper eficiente

• lava e cuida em profundidade os 
tapetes, sem manchar 

• pode ser utilizado em plásticos e couro 
• elimina as manchas mais persistentes
• com um agradável aroma de pinho
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1 BOX = 300 PCS 1 PIECE

GLASS CLEANER
Toalhita húmida limpa vidros e ecrãs 
táteis
• toalhita limpa vidros e ecrãs táteis 

rapidamente e sem manchas
• embebida com detergente em base 

de álcool que elimina de forma eficaz 
as manchas de nicotina, dedadas e 
gordura do ar condicionado

• sem amoníaco

WET WIPE

5 L

CONCENTRATED TYRE GLOSS
Renovador concentrado de plásticos e 
borrachas sem silicone. Também para 
abrilhantador de pneus.
• renovador e brilho concentrado para 

pneus, borrachas e plásticos
• sem silicone ou solvente - em 

conformidade para oficinas de pintura
• concentrado e perfumado
• VOC free - sem Compostos Voláteis 

Orgânicos

5 - 20 L

TYRE DRESSING
Revitalizador de borrachas, pneus e 
peças de plásticos de longa duração
• renovador de borrachas, pneus e 

peças de plástico por muito tempo
• brilho intenso repelente da água e 

sujidade. Pronto para usar

5 L

SILICONE FREE DRESSING
Restaura a aparência de plásticos 
interiores
• acabamento mate
• deixa uma camada antiestática 

protetora
• mantém a superfície limpa por muito 

tempo

1 BOX = 300 PCS

DASHBOARD CONDITIONER
Toalhita húmida para tabliers, 
plásticos e couro.
• toalhita restauradora de plásticos e 

couro
• potenciador de brilho acetinado e 

antiestático deixando um espetacular 
perfume

WET WIPE

KENOLON CERAMIC SHIELD V1
Tratamento cerâmico para capa de 
proteção em detalhado profissional
• coating fácil de aplicar
• livre de solventes aromáticos
• Torna a cor do veículo mais intensa e 

mais profunda e brilhante
• resistente à corrosão e aos raios UV
• efeito super hidrófobo
• economiza tempo, pois o tratamento 

reduz a necessidade de manutenção 
adicional
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Biotek é uma linha de produtos especialmente desenvolvidos para lavagens 
de veículos equipadas com sistema de reciclagem de água. As legislações 
ambientais tornam-se cada vez mais exigentes e, portanto, a monitorização 
do consumo e o controle da qualidade da água, será uma rotina diária já no 
futuro próximo, é uma solução muito importante para todos os proprietários 
e gerentes de equipamentos de lavagens de veículos. Com Biotek, a CID 
LINES conseguiu criar uma gama de produtos de alta qualidade com um 
equilíbrio perfeito entre boa bacteriologia, produtos químicos e eficiência.

Os três pilares

Biológico Técnico Químico

 restaura o equilíbrio biológico

 economiza dinheiro, água, tempo e energia

 melhora a biodegradabilidade dos produtos químicos

 elimina os maus odores

 torna a água reciclada mais clara

 optimização da produtividade do reciclador de água

 resultados de lavagem premium

 intensa fragrância



5 L

BIOTEK BOOSTER
Aditivo para ser doseado em sistema 
reciclador de água
• recupera o equilibrio em águas 

com problemas nos sistemas de 
recuperação e reciclagem de água

• clarifica a água reciclada

20 L

BIOTEK START
Aditivo para ser aplicado no sistema 
reciclador de água
• elimina maus cheiros no sistema de 

reciclagem de água
• ação rápida, eficaz em 2 a 4 dias
• fácil de aplicar e de manutenção 

eficiente com os produtos Biotek

20 L

FLOC ULTRA
Floculante
• ação rapida
• para uso em todas as unidades de 

reciclagem de água
• neutraliza e previne maus cheiros
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Ensaios de água
A água reciclada tem muitas vezes 
uma indesejada cor escura e um 
cheiro desagradável. Esses incon-
venientes podem ser causados por 
muitas coisas; sobrecarga do siste-
ma com sujidades e lamas, escolha 
errada de produtos químicos, falta 
de oxigênio ou uma configuração de 
reciclagem reduzida para o volume 
de lavagens.

Água reciclada suja significa sujida-
de que volta para o seu equipamen-
to de lavagem, causando boquilhas 
entupidas, manchas e depósitos 
de sujidade no equipamento de la-
vagem, paredes, chão, instalações, 
etc. E como é óbvio o mau cheiro da 
água dá uma experiência negativa 
e indesejada para os clientes que 
visitam a lavagem.

Com a Biotek podemos ajudar num 
tempo relativamente curto, a supe-
rar estes problemas.

Água reciclada
Com a gama Biotek, conseguimos 
eliminar a bacterias responsáveis 
por causar maus cheiros nos siste-
mas de recuperação de água. 

Mantendo um equilíbrio perfeito 
entre boa bacteriologia, produtos 
químicos e eficiência, e até estimu-
lando a bacteriologia que ajuda na 
purificação da água.

1 2 3 4

resultados do teste:

SEMANA

CL
AR

EZ
A

20  L

FLOC +
Floculante
• ação rapida
• para uso em todas as unidades de 

reciclagem de água
• neutraliza e previne maus cheiros, 

clarifica a água

25 KG

ANTI FOAM
Neutraliza a espuma em unidades de 
reciclagem de água
• neutralizador de espuma para 

unidades e equipamentos de 
reciclagem de água

20 L

PEROXOCLEAN
Peróxido de hidrogênio estabilizado 
para sistemas de reciclagem de 
águas residuais
• peróxido de hidrogênio estabilizado 

para aumento da quantidade de O2 
nas águas residuais, reduzindo os 
maus cheiros.

10 - 25 KG

KENOCID 2100 5%
Desinfetante ácido para instalações 
CIP
• desinfetante ácido para instalações 

CIP
• base em 5% ácido Peracético e 

Peróxido de hidrogênio
• fortemente oxidante
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20 L

FLOOR CLEANER FORTE
Detergente não espumante de 
lavagem para chãos industriais muito 
sujos.
• desengordurante forte não espumante 

para lavagem de chão
• elimina marcas negras e resíduos de 

borracha em chãos
• indicado para utilização manual e em 

lavadoras-aspiradoras e esfregadoras 
de pavimentos

26 - 240 - 1000 KG

TRANS D
Desengordurante alcalino forte
• desengordurante concentrado alcalino 

forte
• solta e elimina óleos e gorduras em 

peças e chãos de oficinas

10 - 25 - 210 KG

TRANS NT +
Desengordurante alcalino universal 
para lavagem de chãos em oficinas, 
armazéns, etc.
• detergente desengordurante lavagem 

de chãos
• não espumante e efeito 

antiderrapante, indicado para lavagem 
manual ou em máquina lavadora de 
chão

20 L

D 300
Desengordurante APC solvente 
cítrico biodegradável
• desengordurante concentrado cítrico 

biodegradável que elimina todo o tipo 
de sujidade gordurosa e óleos em 
todas as superfícies

• isento de derivados de petróleo e de 
uso seguro em alumínio

5 L

FRESH, CHERRY, LIME 
PERFUME
Perfume em concentrado
• concentrado de perfume a lima-limão, 

fresco e cereja 
• compatível para mistura com água e 

produtos alcalinos

20 L

RENOFLASH
Elimina colas, resinas e alcatrão. 
Solvente rápido e eficaz
• desengordurante especial com 

base de solvente muito forte para 
eliminação de cola, resinas e alcatrão

• pronto-a-usar e não corrosivo
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1,5 - 4 L

KENONET
Creme lava mãos com partículas 
exfoliantes
• creme para lavar mãos muito sujas. 
• contém partículas exfoliantes que 

limpam em profundidade. Qualidade 
cosmética

1,5 - 4 L

MECA CLEAN
Gel lava mãos para mãos muito sujas 
e engorduradas! Extra hidratante
• lava mãos em gel viscoso. 
• elimina gorduras, óleos, tintas, maus 

cheiros,… 
• contém partículas exfoliantes que 

limpam em profundidade. Qualidade 
cosmética

5 - 20KG

SANIFRESH
Para remoção de calcário de 
superfícies sanitárias
• limpador ácido
• remova cal e ferrugem em todas as 

superfícies sanitárias

12 PEÇAS / CAIXA

MICROFIBER CLOTH
Pano de microfibra para limpeza
• remove poeira, sujeira e impressões 

digitais
• seguro para dispositivos eletrônicos e 

todas as superfícies
• lavável e reutilizável

20 KG / 5 L

OMNIWASH POWDER/LIQUID
Detergente de têxteis em pó/liquido 
para lavagem profissional
• detregente em pó/liquido
• para lavar a mão e a máquina
• alta concentração de ingredientes 

ativos
• para todos os tipos de têxteis
• 30 ° C - 90 ° C

EASYWASH FOAM SET
Equipamento de espuma fácil de utilizar
• fácil de instalar e usar
• com máquina de alta pressão para 

uma aplicação mais rápida
• boa capacidade de gerar espuma na 

dosagem correta
• melhora o tempo de contato do 

produto no veículo
• dosea e dilui automaticamente
• tempo e economia de custos
• disponível para 2 tipos de 

equipamento/conexões:
• Kärcher/Kränzle
• Alto/Nilfisk

1 unidade é composta por:
• Terminal de ligação e dosagem
• 20mts de mangueira
• Lança de aplicação de espuma
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VISITE-NOS

Av. da Liberdade, nº 3
2715-097 Pêro Pinheiro

Portugal

+351 219 677 710
comercial@jeronimomorais.pt


